
 
 

 
 
 
 

HOE HEALY  
BESTELLEN BIJ  

 
 

 
 
  



 HEALY BESTELLEN STAPPENPLAN  

 

© Sofie Laureyssens 2021            https://groeidala.be/healy-frequentietherapie 2 

Hallo  
 
 
Fijn dat je een Healy gaat bestellen ♥ 
 
Ik ben ervan overtuigd dat de Healy je gaat ondersteunen om meer gezondheid en harmonie te 
realiseren op alle niveaus.  
 
Hierna vind je de handleiding hoe Healy te bestellen.  
Als je nog vragen hebt, of als er onduidelijkheden zijn, contacteer me alvorens de bestelling af 
te ronden.  
 
 
Warme groetjes, 
 
Sofie 
 
www.groeidala.be 
sofie@groeidala.be 
+32 474 24 75 02 
 

 
 
PS.  Je kan me persoonlijk vinden op facebook via https://www.facebook.com/slaureyssens/ 
Voeg me toe als vriend als je wilt dat ik je uitnodig voor de privégroepen van ons Healy team.  
Groeidala’s facebook pagina: https://www.facebook.com/groeidala 
Groeidala’s YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCKTazrhMBay-
w480DTKf_Ow  
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1 Bestel via de juiste link 
 
Het handigste is om je Healy te bestellen via een computer.  
 
Start je internetbrowser (bv Firefox, Google Chrome, Safari…) opnieuw op, zodat je vers 
begint (dit voor eventuele cookies). Gebruik één van de volgende linken om jouw Healy te 
bestellen bij Sofie als sponsor:  
 
https://www2.healy.shop/nl/partner/?partnername=Sofie_Laureyssens (Nederlandstalige shop) 
https://www2.healy.shop/en/partner/?partnername=Sofie_Laureyssens (Engelstalige shop) 
 

2 Als alles goed gaat, ontvang je een pop-up waarbij je gevraagd wordt 
om mij als sponsor te bevestigen.   

 
Klink op bovenstaande sponsorlink. Als mijn naam op dat eerste scherm helemaal bovenaan 
links verschijnt dan is het al een goed tekenen (indien op dit moment nog niet is het ook niet 
erg). Eerst zal je gevraagd worden je continent te kiezen. Kies vervolgens ‘Shop Europa’.  
 

 
 
 
Vervolgens zou je een pop-up moeten krijgen, klik dan zeker op de groene knop om te 
bevestigen.  
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2.1 Yes, ik zie Sofie als mijn sponsor staan 
 
Ok super, bevestig dit zeker. Je kan verder gaan naar stap 3.  
 
2.2 Nee, ik zie Sofie NIET als mijn sponsor staan 
 
Als je Sofie niet als sponsor ziet staan, volg dan de volgende stappen:  

• Gebruik een andere browser dan diegene dat je reeds gebruikt hebt. (bv Firefox, 
Safari, Chrome…) 

• Of wis je cookies. Die staan meestal in het privacygedeelte van de instellingen van je 
browser. Het kan zijn dat je ooit op een andere sponsorlink geklikt hebt, en dat hij 
deze nog heeft opgeslagen. 

 
Als het nu nog steeds niet werkt, dan kan het zijn dat er tijdelijk een glitch is. Neem dan zeker 
contact op met Sofie alvorens je verdere stappen neemt!  
 
Vertel dan aan Sofie: 

• of je totaal niks ziet van sponsor in de grijze balk bovenaan (dan is er wellicht 
tijdelijk iets mis met de link)  

• of dat je een andere partner ziet staan. Bestel in dat geval zeker niet, want dan kom je 
bij iemand anders terecht als sponsor, die dan op jou commissie ontvangt. Deze 
persoon gaat dan ook verantwoordelijk zijn om jou de nodige info en ondersteuning 
te geven. Niet ideaal dus als je deze persoon helemaal niet kent, of als hij/zij een 
compleet andere taal spreekt.  
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Het is achteraf niet evident om van sponsor te veranderen. Het neemt heel wat mails en tijd in 
beslag. Ik heb het pas voor gehad dat een klant per ongeluk terecht kwam bij een Franse 
sponsor en we hebben dit na heel veel uren/dagen overleg met Healy uiteindelijk enkel via 
een achterpoortje kunnen oplossen door het gebruik van een ander emailadres. Het Healy 
compliance departement is hier erg strikt in. Als je van sponsor wilt veranderen, heb je 
sowieso het akkoord nodig van de ‘originele’ sponsor. Beter dus om het ineens goed te doen 
J 
 
Een achterpoortje bij een slecht werkende shoplink is de volgende link te gebruiken om 
member/verkoper te worden: https://partner.healyworld.net/Sofie_Laureyssens Daarna kan 
je dan je Healy bestellen in de shop.  
 
Let op: als je deze link volgt, word je ineens ingeschreven als member van Healy, en geef je 
dus aan dat je direct wilt starten met Healies wilt verkopen (zie hiervoor ook punt 4). Deze 
link zou je ook kunnen gebruiken, om al te starten met verkopen als je zelfs nog geen Healy 
hebt, en ook geen geld hebt om er één te kopen. Je kan zo met de Fast Start een eigen Healy 
verdienen (wil je dit doen, vraag meer info bij Sofie). Wil je wel een Healy kopen, dan kan je 
uiteraard nadat je de member link gevolgd hebt, en al je gegevens hebt ingegeven, in de shop 
gewoon jouw Healy bestellen. Je zal je btw-nummer dan al hebben ingegeven, en dit moet 
dan geen 2e keer worden ingegeven bij het bestellen (ik heb ooit ervaren dat de shop dan een 
error geeft op EU VAT nummer).  
 
Indien Sofie Laureyssens als jouw sponsor staat aangegeven, dan kan je in de shop jouw 
Healy bestellen.  
 

3 Selecteer je gewenste product(en) 
 
Kies in de shop jouw Healy naar keuze. Een eventuele promo korting wordt automatisch 
verrekend aan het eind van het bestelproces. In de shop zelf zie je dus sowieso de volledige 
prijs staan. In het winkelmandje gaat de korting er dan af.  
 
Voorbeeld:  
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Tip1: ga in een promoperiode minstens voor een Healy Holistic want die komt dan mogelijks 
aan de prijs van een Healy Gold. Als je niet zeker bent of er een promo is, check even door een 
duurder model in je winkelwagentje te leggen, of er op dat moment een korting afgaat. 
Tegenwoordig komt er wel steeds een duidelijke banner staan in de shop heb ik gemerkt (dit 
was vroeger niet zo). 
Tip2: het kan handig zijn een stekker te bestellen, alsook enkel extra plakkers. Je kan ook gerust 
een andere usb-stekker dat je hebt gebruiken, bv van je smartphone. Er komt 1 set van 4 
plakkers al mee met je Healy, maar het kan wel handig zijn er al enkele extra te hebben, voor 
als er meerdere gebruikers zullen zijn. Sowieso gebruik je de plakkers maar enkel keren 
alvorens ze versleten zijn.  
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Tip3: selecteer zeker de optie Ear electrodes + 20 Felt pads voor € 1,21 (zie screenshot 
hierna). Als je de oorelektrodes achteraf nog moet kopen dan ben je veel meer geld kwijt want 
die kosten per paar € 30,41. Vroeger was dit standaard inclusief, maar tegenwoordig niet meer 
na de hervormingen van de versies. Het is wel zo dat je de oorclips enkel kunt gebruiken voor 
de programma’s met directe stimulatie van het Centrale Zenuw Stelsel (CZS). Er is 1 
programma hiervan (programma I of chronische pijn) dat inclusief is in alle Healy versies. In 
die Healy Holistic zijn er nog enkele programma’s meer die hiervan gebruik maken, in de 
Healy Resonance nog meer enz. Maar in principe in het totale pakket zijn er niet zo super veel 
programma’s die gebruik maken van de oorclips. Het meeste gebruik je sowieso de bandjes.  
 

 

4 Kies of je member/distributeur wordt, of gewoon klant 
 
Een belangrijke keuze is of je op dit moment al Healies wilt gaan verkopen of nog niet. Het 
moment dat je aanvinkt dat je Healy World Member wilt worden, (zie screenshots hieronder) 
dan start je direct als verkoper/distributeur van Healy, zelfs al is je Healy nog niet 
aangekomen.  
 
De 30 dagen na je aanmelding geniet je van een Fast Start. Als je binnen deze 30 dagen 3 
Healies verkoopt krijg je een gratis Healy1 Resonance (of een upgrade naar de Resonance 
als je die nog niet hebt) + per verkochte Healy een bonus.  

 
1 Deze extra Healy kan je in bruikleen geven aan geïnteresseerde klanten, inzetten in je praktijk of tijdelijk 
verhuren. Welke bonus dat je ontvangt, hangt af van versie die je zelf hebt. Heb je een Resonance en verkoop je 3 
Healies dan krijg je ook een bonus Healy Resonance. Anders ontvang je een upgrade naar een hogere versie. Bv 
heb je een Healy Gold, dan krijg je een upgrade naar een Healy Holistic. Per 3 Healies verkocht krijg je een 
upgrade. Je kan dus ook 9 Healies verkopen binnen de 30 dagen en dan upgraden van Healy Gold naar Healy 
Resonance.  
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4.1 Ja ik wil direct Healies verkopen.  
 
Als je direct Healies wilt verkopen, vink dan zeker het aangeduide bolletje ‘Healy World 
Member’ (groene pijl) op de screenshot aan. Dit is standaard ook aangevinkt.  
 

 
 
4.2 Ja, ik wil later Healies verkopen, maar nog niet direct. 
 
Als je nog even wilt wachten vink dan zeker het aangeduide vakje ‘customer’ (groene pijl) op 
de screenshot aan. Je kan je ten alle tijden later nog member maken.  
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Mensen die geen intentie tot verkopen hebben, kunnen zich vanaf het begin dus best aanmelden 
als ‘klant’ ipv ‘member’/verkoper. Als klanten na een tijdje willen gaan verkopen en 
member worden, start hun 30 dagen Fast Start pas op het moment dat ze zich aanmelden 
als member.  
 
Maar ook gewone klanten kunnen een kleiner percentage verdienen op een aangebrachte 
nieuwe klant. (voor details zie website want dit is allemaal vrij uitgebreid gedocumenteerd). 
 
 
4.3 Nee, ik wil geen Healies verkopen. Ik wil gewoon klant worden.  
 
Als je geen ambitie hebt op Healies te verkopen, vink dan zeker het aangeduide vakje 
‘customer’ (groene pijl) op de screenshot aan. Moest je je ooit bedenken, kan dat nog altijd.  
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Weet dat als je een klant aanbrengt als gewone klant, dat je ook een klein(er) % kan krijgen 
als commissie.  
 

5 Stuur een mailtje naar Sofie 
 
Als je bestelling rond is, stuur een mailtje naar mij. Dan stuur ik je vervolgens de actuele 
versie door van de Healy Snelgids die ik gemaakt heb, met allerlei tips & trips, aanvullend op 
de handleiding van Healy zelf. In de handleiding van Healy zelf ontbreekt sommige handige 
info zoals de intensiteit in te stellen, programma’s combineren etc.  
 

6 Levering 
 
Normaal gezien wordt jouw Healy binnen de 3 werkdagen verzonden. Uitzonderlijk kan het 
tot 4 weken duren.  
 
En dan nu aftellen… J Veel plezier met Healy!  
 
Warme groetjes, Sofie 


